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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 06تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، 
إال اهلل، وحده ال  من يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

صحبه وسلم تسليما صىل اهلل عليه وىلع آهل و-رشيك هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل 
 :أما بعد -كثريا

كنا يف ادلرس املايض بينا أنواع اإلعراب، اللفظي واتلقديري، وبينا أقسام وألقاب 
 نَْصٌب،َو  َرْفٌع، أربعة:وأقسامه اإلعراب اليت يه الرفع، وانلصب، واخلفض، واجلزم، قال )

 فيها،زَم وال جَ  اخلَْفُض،و  الََّْصُب،و  الَرَّفُع،فلألسَماءِ ِمْن َذلَِك  َجْزٌم،َو َخْفٌض، َو 
 (.والَ خفَض فيَها اجَلْزُم،و  صُب،والََّ  الَرَّْفُع،ولألفعال ِمْن َذلَِك 

أثر ظاهر حيدثه قلنا الرفع يف اللغة هو االرتفاع، والعلو، والسمو، ويف االصطالح )
(، هذا اتلعريف يف احلقيقة غري موافق لإلعراب العامل عالمته الضمة أو ما ناب عنها

(، وقلنا فيه تعريف آخر تغري العواملسابقا، اإلعراب يف السابق قلنا )اذلي عّرفناه 
لإلعراب أدق منه، وهذا اتلعريف هو اذلي يناسب الرفع وانلصب .. كما سيأيت، ولكن 

 من باب اتليسري نميش ىلع هذا.

شك أنها قد  ( معناه حركة تكون ظاهرة ف آخر اللكمة، والأثر ظاهرإذن قلنا الرفع ) 
(، معناه أن اإلعراب هل حيدثه العاملرة، وسبق اإلعراب أنه لفظا وتقديرا، )تكون مقد

سبب، حيدثه العامل، )العامل هو اذلي تسبب يف إعراب اللكمة ىلع الوجه املعني(، وقد 
كون حقيقيا أو معنويا، مثل الفعل، وحروف اجلر، هذه حقيقية يه اليت تعمل، وأما 

 وع باالبتداء:املعنوي اكالبتداء، فاملبتدأ مرف
 ورفعوا املبتدأ باالبتداء *** كذاك رفع خرب باملبتدأ
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فاالبتداء يشء معنوي، كذلك اخللو من انلاصب واجلازم يف الفعل املضارع، هو اذلي 
عمل فيه الرفع ىلع الصحيح، هذا هو العامل، ويف علم انلحو سيمر معكم كما يأيت يف 

العامل واملعمول، فالعامل هو اذلي يؤثر يف إعراب اللكمة ىلع  : االكتاب هذا وغريه كثري
وهذا ال يعمل فيما ي وقع عليه أثر هذا العامل، يقولون مثال )وجه ما، واملعمول هو اذل

م عليه ُم املعمول ىلع العامل(، أو )تقدَّ حدث فيه اإلعراب، فيه تقدَّ
ُ
(، املعمول ما أ

 والعامل اذلي يؤثر يف إعراب اللكمة ىلع وجه ما.

ات ال نكّّث عليكم املعلوم-إذن فالرفع أثر حيدثه العامل، وسيأيت باب املرفواعت 
 فها.ونعر   -اآلن

(، ال نتوقف عند هذا كثريا، أو ما ناب عنها(، ويه العالمة األصلية )عالمته الضمة)
 الضمةألنها تعريفات فقط، وسيأيت إن شاء اهلل ذكر عالمات اإلعراب، إذن عالمة الرفع 

َع،   ، وستأيت.الواو، واأللف، وثبوت الونأو ما ينوب عنها أي مما تفرَّ

(، ويف اصطالح انلحويني ىلع االستقامة، وثبوت اليشء، وتركزيهغة )انلصب يف الل
(، كذلك أثر ظاهر حيدثه العامل عالمته الفتحة أو ما ناب عنهاتعريف الرفع أيضا )

أثر ظاهر حيدثه العامل عالمته الكرسة أو (، واصطالحا )الزنول، والتسفلاخلفض لغة )
أثر ظاهر حيدثه العامل عالمته حا )(، واصطالالقطع(، واجلزم لغة )ما ناب عنها

(، هذا اذلي ذكره، وهذه األلقاب قلنا إن الرفع وانلصب يشرتك السكون أو ما ناب عنه
 فيها األسماء، وينفرد االسم باخلفض، وينفرد الفعل باجلزم. 

 

 = عالمات الرفع[1 -]عالمات اإلعراب 

 َبابُ َمعِْرَفِة َعَلاَماِت َاْلِإعَْراِب 

  والواو، َواْلَأِلُف، َوالنُّوُن الضمة، َأْرَبُع َعَلاَماٍت: ِللرَّْفِع
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الرفع، وانلصب،  -أو أقسامه، أو أنواعه-بعد أن عّرفنا اإلعراب وألقاب اإلعراب 
ْفِع واخلفض، واجلزم، جئنا إىل بيان عالماته، عّرفنا معىن الرفع وهل عالمات قال ) لِلرَّ

ْرَبُع َعاَلَمات  
َ
األمارة، ادلاللة، إذا وجدنا هذه األمارة والعالمة وادلاللة، (، العالمة يه أ

 استدللنا بها ىلع أن هذه اللكمة مرفوعة.

لُِف، َوالُّونُ  الضمة،)
َ
(، هذه العالمات األربع األصل فيها الضمة، وابلايق والواو، َواأْل

املرفوع الغالب متفّرع عنها، وقّدم الالكم ىلع الرفع لفضله، والرفع هو العلو، وألن هذا 
 فيه هو أنه عمدة يف الالكم، البد من ذكره، وليس من باب الزيادة قد يستغىن عنه.

 

 ]مواضع الرفع بالضمة[

َفأَمَّا َالضَّمَُّة: َفَتُكوُن َعَلاَمًة ِللرَّْفِع فِي َأْرَبَعةِ َمَواِضَع: ِفي َاِلاْسِم َاْلُمفَْردِ، َوَجْمِع 

 مَُؤنَِّث َالسَّاِلِم، َواْلِفْعِل َاْلُمَضاِرِع َالَِّذي َلْم َيتَّصِْل ِبآخِِرِه َشْيٌء. َالتَّْكِسرِي، َوَجْمِع َاْل

قابه، ثم تعرف أن اللكمة حنن اآلن يف الضمة، نضّيق املجال، أوال ما معىن اإلعراب، أل
إما مرفوعة، منصوبة، خمفوضة، جمزومة، حددها كونها اسم أو فعل، إذا  يهمعربة 

اسم تزنع اجلزم، وإذا حددت أنها فعل نزعت اخلفض، جئنا اآلن إىل الرفع،  حددت أنها
ذكرنا معناه، وهو أثر يكون يف آخر اللكمة، وهل عالمات: إما الضمة، وإما الواو، وإما 

الضمة تكون عالمة للرفع يف لكمات معينة، منها ما هو اسم  األلف، وإما ثبوت انلون،
 ن.ومنها ما هو فعل، وسيأيت ابليا

 

 ]االسم املفرد[

ْرَبَعِة َمَواِضَع: ِِف ااَِلْسِم اَلُْمْفَردِ ) 
َ
ْفِع ِِف أ ُة: َفَتُكوُن َعاَلَمًة لِلرَّ مَّ ا اَلضَّ مَّ

َ
(، أوال االسم فَأ

(، غري مقرتنة بزمن لكمة دلت ىلع معىن ِف نفسهااملفرد، سبق معنا معىن االسم )
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د يف مواضع وختتلف املواضع من موضع إىل (، سيأيت معنا أثناء الرسالة ذكر املفراملفرد)
ليس مجلة،  آخر، وحىت ال نشوش األذهان نبىق ىلع هذا املعىن، سيأيت أن املفرد بمعىن: ما

ويأيت املفرد بمعىن: ما ليس مضافا وال شبيها باملضاف، ويأيت املفرد بمعىن: ما ليس 
 مركبا، وقد مّر معنا يف تعريف الالكم.

( لفظه ومعناه، اما ليس مثىن وال مجع، املقصود بـ )اثىن وال مجعهنا املفرد ما ليس بم
أي لفظا ومعىن، فإن اكن اللفظ مفردا، ومعناه اجلمع، عومل معاملة املفرد، كـ)الرهط(، 

)العرب(، )النساء(، )طائفة(، هذه لفظها مفرد وإن اكنت تدل ىلع اجلماعة، )زوج(، 
تعرف عالمة رفعه بالضمة )جاء زيٌد(،  يدل ىلع اثنني ولفظه مفرد، إذا اكن مرفواع

و)زيٌد يف ابليت(، )واكن زيد يصيل(، )إن الفائز يف املسابقة زيٌد(، )نعم الرجل زيٌد(، 
 هذا تكون عالمة الرفع فيه يه الضمة.

 

 ]مجع اتلكسري[

(، واتلكسري ألنه ما دل ىلع أكرث من اثنني(، أما اجلمع فمعروف )ومََجِْع اتَلَّْكِسريِ ) 
هو ما دل ىلع أكرث من (، وعليه فجمع اتلكسري تعريفه )ت صيغة مجعه عن مفردهتغري)

(، فيتحصل نلا اثنني أو اثنتني مع تغري  عن صيغة مفرده ِف الشلك، أو الزيادة، أو القص
من ذلك ست صور، وهذا اتلعريف جلميع اتلكسري بهذه الصورة من باب اتلبسيط 

تسعة عرش وزن، لك لكمة ووزنها )ُفْعل(، ىلع وزن  واتلقريب، وإال فله أوزان تقرب من
)أْفَعال(، )وُفُعْل(، )ومَفاعيل(، و)أفاعيل(، و)مفاعل(، و)فواعيل(، و)َفَعال ل(، 

و)فَعايلل(، و)أفعالء(، و)فعالء(، هذه أوزان كثرية، لك واحد ىلع ضوابط تذكر يف 
 الرصف، لكن هذا من باب اتلقريب.

ل باللفظ واملعىن أكّث من اثنني ومن ثنتني، لكن إذا رأينا فجمع اتلكسري هو اذلي يد
صيغة اجلمع مع صيغة املفرد جند تغريا يف الصيغة، إما تغري يف الشلك، وإما تغري يف 
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الزيادة، وإما تغري بانلقص، وإما تغري بالزيادة وانلقص والشلك، أو تغري يف الشلك مع 
ه ست صور نأيت ىلع ذكرها واحدة تلوى زيادة، أو تغري يف الشلك مع انلقص، إذن هذ

 األخرى.

ُسد(، هذا تغري يف الصورة األوىل= 1
ُ
ٌر(، مجعه )ُنُمر(، و)أَسد(، )أ : تغري يف الشلك مثاهل )نَم 

 الشلك فقط ويبىق اللفظ نفسه.

: تغري بانلقص فقط مثاهل )خُتََمٌة(، فإن مجعها )خُتٌَم(، و)ُتَهَمٌة(، مجعها الصورة اثلانية= 2
 ُتَهٌم(.)

ٌر(.الصورة اثلاثلة= 3  : تغري بانلقص والشلك، مثاهل )رسير(، مجعه )رُسُ

 : تغري يف الشلك مع الزيادة مثاهل )رجٌل(، )رجاٌل(.الصورة الرابعة= 4

نوان(، و)ق نٌو(، و)ق نوان(، الصورة اخلامسة= 5 نٌو(، و)ص  : تغري بالزيادة فقط ومثاهل )ص 
 القنو العذق، والصنو املثيل.

َمراء(، الصورة السادسة= 6
ُ
: تغري بالشلك مع الزيادة وانلقص ومثاهل )أمرٌي(، و)أ

 و)كريٌم(، و)ُكَرماء(.

فهذا هو مجع اتلكسري كذلك عالمة الرفع فيه كما ذكرُت الضمة، وقلُت هذا من باب 
وقياس أغليب، وأحيانا  ،اتلقريب وإال فجمع اتلكسري هل أوزانه اخلاصة به، وفق ضوابط

 ن هذا خيالف القياس، ويصار إىل السماع، اذلي سمع من الكم العرب.يكو

 

 ]مجع املؤنث السالم[

الِمِ )  (، اجلمع واضح، واملؤنث املقصود أنه يدل ىلع اإلناث، والسالم ومََجِْع اَلُْمَؤنَِّث اَلسَّ
يعين سلم من اتلكسري، لم خيالف صيغة مفرده، وبيق ىلع نفس الصيغة مع زيادة ما يدل 

الِمِ ىلع اجلمع، وذكر املصنف هنا ) ث ال يلزم، ألنه ( يعين تقييده باملؤنّ ومََجِْع اَلُْمَؤنَِّث اَلسَّ
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مجع  :قد يكون ىلع صورة مجع املؤنث السالم وهو لذلكور، وهلذا صاحب األلفية لم يقل
 املؤنث السالم، قال: ما مُجع باأللف واتلاء، كما قال يف انلظم:
 وما بتا وألف  قد مُجِعا *** يُكرُس ِف اجلر ويف الصب معا

مجعه )محزات(، و)اسطبل(، مجعه  قد جيمع باتلاء واأللف وليس بمؤنث، مثل )محزة(،
ما جيمع باأللف )اسطبالت(، و)صوت(، )أصوات(، فال يلزم أن يكون مؤنثا، فيقال )

ما دلَّ ىلع أكرث من (، هذا األقرب، فإذا قلنا مجع املؤنث السالم، سيكون اتلعريف )واتلاء
اثنتني مع زيادة ألف وتاء ِف آخره صالح للتجريد عنها وأغنت عن العاطف 

(، فنقول ما دّل ىلع أكّث من اثنني أو اثنتني، ما مجع بألف وتاءقلنا )(، أما إذا املعطوفو
 مع زيادة ألف وتاء يف اآلخر، صالح أن يتجرد عنها وتغين عن العاطف واملعطوف.

 :بمعىن ملا أقول )جاء املسلمات(، يدل ىلع أكّث من ثنتني، هذا مجع، مؤنث، سالم
من اتلكسري، ما تغري فيه أي يشء إال األلف واتلاء لدلاللة ، سلم (املسلَم، املسلمات)

ما دلَّ ىلع أكرث من اثنتني مع زيادة ألف وتاء ِف آخره صالح ىلع اجلمع واتلأنيث، إذن )
(، معناه )جاءت املسلمات(، نستطيع أن للتجريد عنها وأغنت عن العاطف واملعطوف

مة، واملسلمة، واملسلمة، واملسلمة، نزنع األلف واتلاء، ونضع يف ماكنها: جاءت املسل
إذن عندنا اعطف ومعطوف، نزعناهم وعوضنا عنهم باأللف واتلاء، فقلنا  )جاءت 

املسلمات(، جاءت زينب، وزينب، وزينب، )جاءت الزينبات(، فزنيب وزينب وزينب، 
اعطف ومعطوف نزعناه وأتينا يف ماكنه األلف واتلاء، ونستطيع أن نستغين عنهما ونأيت 

مع زيادة ألف وتاء ِف آخره صالح للتجريد يف ماكنها بعاطف ومعطوف، فهذا معىن )
ما دل ىلع أكرث (، لكن ندقق يف اتلعريف فنقول )عنها وأغنت عن العاطف واملعطوف

من اثنني أو اثنتني مع زيادة ألف وتاء ِف آخره، صالح للتجريد عنها وأغنت عن 
 (.العاطف واملعطوف
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 ذلي لم يتصل بآخره يشء[]الفعل املضارع ا

الرابع اذلي تكون عالمة الرفع فيه يه الضمة )الفعل املضارع(، األمور اليت سبقت 
لكها أسماء، االسم املفرد اسم، مجع اتلكسري اسم، ومجع املؤنث السالم اسم، الرابع الفعل 

ِي لَْم َيتَِّصْل بِآِخرِهِ يَشْ املضارع، ) املضارع سبق معنا، أما  (، الفعلءٌ َوالِْفْعِل اَلُْمَضاِرِع اذَلَّ
إن اكن الزمن احلال واالستقبال سيم ، فهو ما دل ىلع معىن ِف نفسه مقرتنا بزمنالفعل 

(، وأقوى ما يدل عليه سني وسوف، وتدل عليه من العالمات اليت اختصت به )املضارع
 اجلازمة. (لمقبوهل )

ال )واو اجلماعة(، وال )ياء املؤنثة الفعل املضارع إذا لم يتصل به )ألف االثنني(، و
املخاطبة(، وال )نون النسوة(، وال )نون اتلوكيد(، فإن عالمة الرفع فيه يه )الضمة 

الظاهرة(، إذا اتصل به ألف االثنني، أو واو اجلماعة، أو ياء املؤنثة املخاطبة، هنا عالمة 
ن النسوة، فهنا ال يكون الرفع تتغري، ستأتينا ويه )ثبوت انلون(، أما إذا اتصل به نو

َوالُْمَطلََّقاُت مرفواع كما سيأيت، بل يكون مبنيا ىلع السكون يف حمل رفع }
بَّْصنَ  ،  )يرتّبص(، فعل مضارع مبين ىلع السكون التصاهل بنون النسوة، 228{ابلقرةيرََتَ

قال  يف حمل رفع، فإن اتصل بنون اتلوكيد اثلقيلة أو اخلفيفة بين ىلع الفتح يف حمل رفع
اِغِرينَ تعاىل } ، )لَيُْسَجَن(، فعل مضارع مبين ىلع 32{يوسفلَيُْسَجََنَّ َوََلَُكونًا ِمَن الصَّ

الفتح يف حمل رفع، )يلكوَن( مبين ىلع الفتح يف حمل رفع، األول التصاهل بنون اتلوكيد 
 اثلقيلة، واثلاين التصاهل بنون اتلوكيد اخلفيفة.

 

 ]مناقشة مع الطالب[
 الفصل نذكر أمثلة اقرأ: أنهينا هذا
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بنيَّ املرفواعت بالضمة وأنواعها، مع بيان ما تكون الضمة فيه ظاهرة وما : )الطالب
 تكون الضمة فيه مقدرة، وسبب تقديرها، من بني اللكمات الواردة ِف اجلمل اآلتية:

ْعَربِيٌَّة لِرَُجل  
َ
 (قَّالَْت أ

ْعَربِيَّةٌ : )الشيخ
َ
 اللكمة اسم مفرد. ( فاعل مرفوع بالضمة، نوع هذهأ

 ؟(َمالََك ُتْعِطي َوالَ تَِعدُ : )الطالب

ي(( )ُتْعِطي َوالَ تَِعدُ : )الشيخ املقدرة منع من  الضمةفعل مضارع عالمة رفعه  ُتْعط 
ُد(  ظهورها اثلقل، تقول: تعطُي ثقيلة!، نستطيع أن ننطقها لكن مع ثقل، )َواَل تَع 

 بآخره يشء.مرفوع، ونوع اللكمة فعل مضارع ما اتصل 

 (َيْنَفِسُح بِِه اْْلََصُ  قَالَت:َمالَك َوالَْوْعَد؟  قاَل:: )الطالب 

ُح( فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة ىلع آخره ألنه َيْنَفِسُح بِِه اْْلََصُ : )الشيخ ( )َينَْفس 
(، اسم مفرد، فاعل مرفوع بالضمة.  لم يتصل بآخره يشء، )ابْلَرَصُ

َمُل ويَْنتَِشُ : )الطالب 
َ
 (  فِيِه األ

َمُل( فاعل األخ؟الشيخ
َ
( فعل مضارع، العالمة واضحة )األ ُ  : )وَينْترَش 

 : مرفوع بالضمة.الطالب

 : ونوعه؟الشيخ

 اسم مفرد. الطالب:

 (َوتَِطيُب بِِذْكرِهِ الُُّفوُس : )الطالب

 : )تطيُب(نعم يارس؟الشيخ

 خره يشء.: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة لم يتصل بآيارس
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 : )انلفوُس( نور ادلين؟الشيخ

 : اسم مفرد مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو فاعل.نور ادلين

: انلفوس مجع تكسري، نفٌس، من أي صورة؟ فتحة فسكون، نفوس ضمة فضمة الشيخ
 وزيادة واو، الزيادة مع الشلك.

 (.َويَْرََخ بِه الَْعْيُش : )الطالب 

 : األخ بالل!الشيخ

: )َوَيْرََخ( فعل مضارع مرفوع بالضمة املقدرة منع من ظهورها اتلعذر، ألن آخره بالل
 حرف علة اذلي هو األلف.

 : األخ عبد اإلهل )العيش(.الشيخ

 : اسم مفرد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.عبد اإلهل

اُت : )الطالب  (َوتُْكتََسُب بِِه الَْمَودَّ

 : املودات، فارس.الشيخ

 ؤنث سالم.: مجع مفارس

َلُْق ِعَياُل اهلل: )الطالب  (اخلْ

 : )عيال( يدل ىلع اجلمع لكن لفظه لفظ مفرد، وهو خرب ملبتدأ.الشيخ

ْنَفَعُهم لِِعَياهِلِ : )الطالب
َ
َحبُُّهْم هلل أ

َ
 (فَأ

: أحبُّ هذا أيضا مرفوع وهو اسم مفرد، أنفُع أيضا اسم مفرد مرفوع، ويف احلديث الشيخ
 2.(خري الاس أنفعهم للناسأو ) 1( اهللِ تعاىل أنفُعهم للناِس أحبُّ الاِس إىل)

                                                           
 : حسن[2/575]السلسلة الصحيحة  1
 : حسن[3289صحيح الجامع  2
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قََدُرُهْم لََعَ الُعُقوبةِ ) :الطالب 
َ
ْوىل الَّاس باْلَعُفِو أ

َ
 (أ

: )أوىل( مرفوع وعالمة الرفع الضمة ويه مقدرة ىلع األلف للتعذر، )أقدُر( الشيخ
 وع وعالمة رفعه الضمة.مرف

ْيطان: )الطالب   (.النِّساُء َحَبائُِل الشَّ

: )النساء( لفظ مفرد يدل ىلع اجلمع مرفوع وعالمة رفعه الضمة )حبائل( مجع الشيخ
 حبل، حبال، حبائل، حبائل مجع اجلمع ممنوع من الرصف، مرفوع بالضمة.

 (.ِعْنَد الشَدائِد ُتْعَرُف اإِلْخوِانُ : )الطالب

: )تعرُف( عالمة رفعه الضمة )اإل ْخو اُن( نائب فاعل مرفوع بالضمة ألنه مجع خالشي
 تكسري.

رْب : )الطالب  (.تُهوُن اْلَالَيَا بالصَّ

: )تهون( عالمة رفعه الضمة وهو فعل مضارع لم يتصل بآخره يشء. )ابلاليا( الشيخ
 فاعل عالمة رفعه الضمة املقدرة ىلع األلف منع من ظهورها اتلعذر.

ََطايا ُتْظلُِم اْلَقلَْب : )الطالب  (.اخلْ

: )اخلطايا( مرفوع وعالمة رفعه الضمة منع من ظهورها اتلعذر )تظلُم( فعل الشيخ
 مضارع لم يتصل بآخره يشء، عالمة رفعه الضمة.

ْيِف الطالب: )  (.الِقَرى إِْكَراُم الضَّ

ع من ظهورها اتلعذر : )القرى( مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة ىلع األلف منالشيخ
 وهو اسم مفرد )إكرام( مرفوع وهو مفرد وعالمة رفعه الضمة.

َرَي َكَفاعلِه: )الطالب اِِع إيل اخلْ  (.ادلَّ
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: )ادلايع( مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة ىلع ايلاء منع من ظهورها اثلقل الشيخ
 وهو اسم مفرد.

لُْم ظلَُماٌت يَْوَم اْلِقَياَمةالطالب: )  (.الظُّ

: )الظلم( اسم مفرد، عالمة الرفع فيه يه الضمة، )ظلمات( مجع مؤنث سالم الشيخ
 عالمة رفعه الضمة.

 

 ]نيابة الواو عن الضمة[

 ذكر بعدها الواو ألنها تنوب عن الضمة

ْوِضَعْيِن ِفي َجْمِع َاْلُمَذكَِّر َالسَّاِلِم، َوفِي )َوأَمَّا َاْلَواُو: َفَتُكوُن َعَلاَمًة ِللرَّْفِع ِفي َم

 َاْلَأسَْماِء َاْلَخْمَسةِ، َوهَِي َأبُوَك، َوَأخُوَك، َوَحمُوَك، َوفُوَك، َوُذو َماٍل( 

الِمِ ) ِر اَلسَّ ْفِع ِِف َمْوِضَعنْيِ ِِف مَجِْع اَلُْمَذكَّ ا اَلَْواُو: َفَتُكوُن َعاَلَمًة لِلرَّ مَّ
َ
ما دل ىلع  (عمج)(، وَأ

ألنه من اذلكورة، السالم لسالمة مجعه عند اتلكسري، فصيغته  (املذكر)أكّث من اثنني، 
وصيغة مفرده تتفق إال مع زيادة الواو وانلون يف آخره اليت تدل ىلع اجلمع، انلون عوض 

 ما دل ىلع أكرث من اثنني مع زيادة الواو والون، أوعن اتلنوين، والواو للجمع، فتعريفه )
ما دل ىلع (، )اَلاء والون ِف آخره، صالح للتجريد منها وأغنت عن العاطف واملعطوف

(، يه الواو وانلون أو ايلاء وانلون، يف مع الزيادة ِف األخري(، واضح، )أكرث من اثنني
الرفع يكون الواو وانلون، يف انلصب واجلر يكون ايلاء وانلون، وحنن اآلن نعرف مجع 

نريد أن نعرف مجع املذكر السالم حال رفعه، فاجلمع املذكر السالم  املذكر السالم، ال
يُعرف بهذه الزيادة، إن اكن مرفواع نزيد فيه ايلاء وانلون، إن اكن منصوبا وجمرورا نزيد 

ُ ، } 4{الرومَويَْوَمئِذ  َيْفَرُح الُْمْؤِمُنونَ ايلاء وانلون } ْحَزاَب قَال
َ
ى الُْمْؤِمُنوَن اأْل

َ
ا َرأ وا َهَذا َولَمَّ

ُ َوَرُسوهُلُ  إِنَّ الُْمْسلِِمنَي َوالُْمْسلَِماِت َوالُْمْؤِمننَِي ، وقال }22{األحزابَما َوَعَدنَا اَّللَّ



 

 70صفحة | 

، زيادة الواو وانلون حال الرفع، وايلاء 35{األحزابَوالُْمْؤِمَناِت َواْلَقانِتنَِي َوالَْقانَِتاِت 
 وانلون حال انلصب واجلر.

 ضح ....[: ].... غري واالطالب

 : انلون حيذف ألنه عوض عن اتلنوين وسيأيت إن شاء اهلل.الشيخ

( كما سبق ذكره، جاء املسلم صالح للتجريد منها وأغنت عن العاطف واملعطوف)
 واملسلم واملسلم، جاء املسلمون.

اثلاين اذلي عالمة الرفع فيه الواو )األسماء اخلمسة(، وهذه نرتكها إن شاء اهلل إىل درس 
 ألنها حتتاج إىل بيان بعض رشوطها وقد يشلك عليكم. قادم


